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Natafbryder

Telefonen kan afbrydes hvis man ikke vil 
forstyrres. Rød LED indikerer at telefo-
nen er OFF.

5178N

BRUGERMANUAL

Videx Danmark

Døråbneknap

Dørlåsen aktiveres ved at holde knap-
pen nede.
(håndtaget behøver ikke at være løftet)

Ringestyrke

Volumen kan ændres i 3 niveauer ved at 
holde hhv. højre og venstre knap inde. 
Ændring skal se i standby mode.

Serviceknap

Bliver normalt brugt til lystænding eller 
elevatorstyring alt efter ønske.

Volumestyrke

Volumen på højtaleren ændres ved at 
ved at trykke på højre for at skrue op og 
venstre for at skrue ned.
Ændring skal ske under samtale.

Samtaleknap

Tryk på samtaleknappen én gang for at 
starte eller afslutte samtalen.

Indgående opkald vil blive signaleret 
med en tone fra håndsættet.

Tryk på samtaleknappen én gang for 
at besvare opkaldet.

Åben døren ved at trykke på nøgle-
symbolet. Læg røret på for at afslut-

te opkaldet.

Trin 1 Trin 2 Trin 3
Besvarelse af opkald

VIGTIGT

Telefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald.
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Programmering af ringetonen, antallet af 

ring og natafbryderen

Ringetoneprogrammering  

(fabriksindstilling = melodi 1)
• Tryk og hold de 2 ringtoneknapper        inde (ca. 10 

sekunder), indtil telefonen afspiller den nuværende 
ringetone og afgiver et bip.

• Tryk på en af knapperne (venstre eller højre) for at 
lytte til de tilgængelige ringetoner (9 forskellige). 
Der kan først skiftes til næste ringetone efter melo-
dien er spillet færdig og afslutter med et bip.  
(vent på bip før der trykkes til højre eller venstre) 

• Når en ringetone er valgt, afvent 3 sekunder for 2 
bekræftelsesbip.

• Den nye ringetone vil nu blive gemt.

Antal af ring  

(fabriksindstilling = 6 ring)
• Tryk og hold på samtaleknappen         (ca. 10 sekun-

der), indtil telefonen afgiver et bip.
• Tryk på samtaleknappen så mange gange som det 

ønskede antal ring (dvs. 5 tryk = 5 ring, dog maksi-
malt 9 ring). 

• Når det ønskede antal ring er valgt, afvent 3 sekun-
der for ét bekræftelsesbippet.

• Den nye værdi er nu gemt. 

Natafbryder tiden  

(fabriksindstilling = ingen tidsindstilling)
• Tryk og hold natafbryderknappen       inde (ca. 10 

sekunder), indtil telefonen afgiver et bip og dioden 
til venstre for knappen lyser. 

• For at tidsbegrænse natafbryderen tryk da på nataf-
bryderknappen igen for at indstille tiden. Hver gang 
der trykkes på knappen stiger natafbrydertiden med 
15 minutter, dog maksimalt 20 timer.  
Dvs. ved at trykke på knappen 8 gange giver det en 
natafbrydertid på 2 timer. 

• For ikke at have en tidsindstillet natafbryder undlad 
at trykke på knappen igen. Afvent i stedet 3 sekun-
der for bekræftigelses bip.

• Når den ønskede værdi er nået, vent 3 sekunder til et 
bekræftelses bip og dioden slukker. 

• Den nye værdi er nu gemt. 

Gendannelse af fabriksindstillingerne

• Sluk og tænd for anlægget mens samtaleknappen        
holdes inde.

• Telefonen vil udsende et bip for at bekræfte handlin-
gen.

• Slip samtaleknappen        . Telefonen er nu gendan-
net til fabriksindstillingerne. 

Tekniske Specifikationer
Adresse rækkevide:  1 til 180 (BIN kode) 
Spændingsforsyning:  12 VDC
Stand-by forbrug:  Ca. 12 mA 
Telefonens max. forbrug: Ca. 50mA
Arbejdstemperatur:  -10 +50 C°
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